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Ę400 Bielsko-Biała

Dotyczy budowy brakującego odcinka chodnika dla pieszychwzdłuż ulicY Cisowej na
odciŃu 80b mod przystanku Jasienica Harężado przystaŃu Jaworze Skrzyżowanie

W nawią7aniu do mojego pisma z dnia 24.04.2ań r. skierowanego do WÓjta GminY
raz kolejnY,
Jaworze u p."..łuo.go do PanaprzezWójta zgodnie z właściwościąrueczowąpo
drogi,
odcinka
ww.
w imieniu mieszkińcow ul. Ćisowej oraz iwtych korzystaj ących z
zwracaftl się z_prośbą..,o_ zaplanowanie, zaprojeklgwanie oraz 1wb149wani9,_eho,dnika dla.jaworze Skrzyżowanie.
ÓÓ-prżystąku Jasienica Haręża do prz_ysll$u
pieszy9h
'
"u-Óaófriiu
jest to jedyny odcinek drogi powiatowej ,Prry której nie ma chodnika.
-wóit
cminy Jaworze Zawiadomieniem z dńa 12.05.2015 t. przesŁń moje pismo do
Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej wskazując w uzasadnieniu, iż droga jest drogą
powiatową i należy do Starostwa Powiatowego. Ponadto WÓjt Gminy laworze w
do mnie piśmiepisze, wprost iż jest to ,,przedsięwzięcie, które kosztem innych
równie waźnych inwestycji gminnych wpłynie na podniesięnie nie wartościmajątku GminY
Iaworze,ale przysporzy majątku Powiatowi Bielskiemu." Dobrodusznie Wójt Gminy Jaworze
poinformował ponadto, iznie wyklucza, że ta inwestycjaznajdzie się w planie inwes§cyjnym
dlalaworuaw przwadku cynlję: ,,pojawienia się nowych strumięni finansowych."
Następnie w dniu 15,06.2015 r. Pan Starosta w odpowiedzi na moje pismo
poinformowł, iż ,,W dniu 9 lutego br. UchwałąZaruądu Powiatu w Bielsku-Białej został
przyjęty do realizacji Plan Rozwoju sieci dróg powiatowych w pońecie bielskim na lata
2015-2,016. Niestety ww. odcinek drogi powiatowej nie został przevmdziarry do realizacji w
tym planie." Jak Pan sfusznie zauvłńył,,troską powiatu jest zapewnienie bezpieczeństwa w
ruchu drogowym gdzie koncentĄemy się przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa
w pasie jezdń". W dalszej częścipisze Pan ,,Zadania z zal<resl porządku publicznego są
zapisane nie tylko w ustawie o samorządzie powiatowym ale także w ustawie o samorządzie
gminnym, która określa zadania i zakres dzińańa gmin, co ponrala gminie dzińaĆ na tzecz

iki.ro**ym

bezpieczeństwa ich mieszkańcód'.
Reasumuj ąc zrzucacie Panowie odpowiedzialnośćza wykonanie ww. inwestycji jeden
na drugiego a problem w dalszym ciągu istnieje. ?yu"ry się z zapytaniem cZY w ogÓle
podjęliśció próby zawarciaporozumienia miedzy ZiiĄdimPowiafu aZarządeń Gminy? CzY
inwestycjazostała ujęta w planach na następne lata?
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Kieruję do Pana kolejne pismo zuwagina skargi i interwencje mieszkańców.

ptzy odcinku drogi od przystanku Jasienica Haręża do przystanku Jaworze
Skrzyźowanie mieszka bezpośrednio około 100 osób, a około 50 osób na ulicach

doehodzących do ww. odcinka. Z odcirl7<a drogi bez chodnika korzystająrównież mieszkańcY
JawotzaNałęża (szybko tozwijającej się i atrakcyjnej pod względem zamieszkania dzielńcY
Iaworza)jako drogidojazdowej do posesji atakże do miejsc pracy, szkół, sklePÓw itP.
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Odcinkiem opisanej powyżej drogi jeżdżąwszystkie możliwe pojazdy drogowe takie jak
autobusy kursowe PKS, tiry (kierowane nawigacją GPS po zjeździe z drogi ekspresowej),
samochody dostawcze, samochody Lasów Pństwowych (po drewno), maszyny rolnicze,
samochód mleczamia,pojazdy na budowy (betoniarki, piaskarki, koparki), w tym na budowy
domów oraz inwes§cji prowadzonych przezGminę jak np. rondo (ul. Bielska i ul. Zdrojowa),
budowa hali sportowej w Jaworzu przy Szkole Podstawowej nr 2, budowa boiska na o,starym
basenie" orazptry Szkole Podstawowej nr 1, budowa kanalizacji i inne.
W weekendy wzrasta również ruch samochodowy w celach rekreacyjno-wl,poczynkowych.
Z Javłorza Nałężaprowadzą szlaki furystyczne na Błotny (Błatnia). Drogą poruszają się
rcweruyści oraz osoby spacerujące z wozkarrń i dziećm| W godzinach przedpołudniowych
oraz popołudniowych ruch samochodów odbywa się w sposób ciągły. Samochody wymłają
spacerujących, wyprzedzają teź inne samochody, nierzadko na ,,trzeciego". Pojazdy nie

przestrzegająograrticzenia prędkości w terenie zabudowanym do 50 km/h.
W dni powszednie odcinkiem drogi poruszają się dzieci i dorośliw drodze na przystaŃi
autobusowe. Jesienią i zimą kiedy wcześnie zapada zmrok i późno wstaje słońce poruszanie
się ulicą jest bardzo stresujące i niebezpieczne. Równiez poruszanie się po opadach śniegu
jest możliwe tylko jezdnią.
_J_est to jedyny odcinek drggi_powiatowej, przy której nie ma chodnika.
Ponadto od dnia 4 listopada 2019 r. Wójt Gminy Jaworze podjął decyzję o
Wznaczeniu ul. Wrzosowej (ulica altematyvma łącząca ul. Cisową i ul. Słoneczną) ulicą
jednokieruŃową dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 2,5 t., co spowodowało
zwiększenie ruchu na przedmiotowym odciŃu drogi w stopniu znacznym.

W zwiąku z pov,ryższym w trosce o bezpieczeństwo mieszkńców i uĄrtkowników
ruchu drogowego znvracam się z prośbąo zaplanowanie, zaprojektowanie oruz wybudowarrie
chodnika dla pieszych na odcinku od przystanku Jasienica Haryża do przystarrku Jaworze
Skrzyżowanie.
W zńączeńu przedkładam
-kserokopia lisĘ z podpisami mięszkańców
-dokumentacje fotograftczną- 5 sń. zĄęć
:

-pozostałe dokumen§ w formie kserokopii
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